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Številka: 252 
Datum: 10.8.2008 
 

Obisk generalne direktorice 
Direktorata za evropske 

zadeve in investicije na MOP 
 

Splošno bolnišnico Brežice je dne, 
21. julija 2008, obiskala 
generalna direktorica Direktorata 
za evropske zadeve in investicije 
na Ministrstvu za okolje in prostor 
mag. Bernarda Podlipnik.  
Osrednja tema pogovorov 
direktorja bolnišnice Dražena 
Levojevića z generalno 
direktorico so bili tekoči in 
načrtovani projekti bolnišnice na 
področju trajnostne rabe 
energije, katerih sofinanciranje je 
predvideno iz domačih in 
evropskih sredstev. Bolnišnica 
trenutno pripravlja vlogo na javni 
razpis za kreditiranje okoljskih 
naložb pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov na 
Ekološkem skladu. Gostja je 
poudarila, da tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor načrtuje objavo 
javnega razpisa za nepovratna 
sredstva za pravne osebe na 
področjih energetske sanacije 
stavb ter učinkovite rabe 
električne energije. Navedeni 
razpisi bodo sofinancirani s 
sredstvi Kohezijskega sklada iz 
Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne  

 
infrastrukture za obdobje 2007-
2013, v katerem je za ta namen 
predvidenih 159.886.553 EUR 
evropskih sredstev. 

 
/Tajništvo/ 
 

Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest - 

prevedba v nove plačne 
razrede 

 
V JZZ SB Brežice je bil dne 
31.07.2008 sprejet nov Pravilnik 
o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest ter izvedena 
prevedba plač v nove plačne 
razrede. Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest je 
obešen na oglasni deski in prične 
veljati v osmih dneh po objavi t.j. 
09.08.2008. Pomembno 
spremembo v pravilniku 
predstavlja ustanovitev službe 
zdravstvene nege in oskrbe, ki 
vključuje zdravstveno nego, 
zdravstveno administracijo in 
sprejem, čistilni servis z 
notranjim transportom, kuhinjo z 
menzo ter pralnico z likalnico in 
šivalnico. Novoustanovljeno 
službo vodi glavna sestra 
bolnišnice, ki se v skladu z 
uredbo razvrsti na tipično 
delovno mesto pomočnika 
direktorja. Navedene spremembe 
bodo uveljavljene z uveljavitvijo 
sprememb in dopolnitev statuta 
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bolnišnice. V okviru 
nezdravstvene dejavnosti so 
spremembe določene pri upravi s 
službami. 
V zaključni fazi je tudi prevedba v 
nove plačne razrede, priprava 
obvestil in aneksov k pogodbam 
o zaposlitvi. Na podlagi 
pripravljene simulacije se obseg 
sredstev za plače do konca 
avgusta poviša za 14,96% ter do 
01.03.2010 za 31,18%. Povišanje 
sredstev za plače je primerljivo s 
podatki v večini drugih slovenskih 
bolnišnic. Ministrstvo za zdravje 
je vse direktorje slovenskih 
bolnišnic obvestilo, da zadržimo 
izdajanje obvestil in aneksov k 
pogodbam o zaposlitvi ter 
ponovno preučimo pripravljeno 
prevedbo. Usmeritev ministrstva 
in ministrstva, pristojnega za 
javno upravo namreč je, da 
povišanje sredstev za plače do 
01.03.2010 ne sme preseči 22%. 
 
/Tajništvo/ 
 

Prenova sanitarij na 
internem in kirurškem 

oddelku 
 
Splošna bolnišnica Brežice bo za 
obnovo dotrajanih bolnišničnih 
sanitarij na kirurškem in internem 
oddelku s strani ministrstva za 
zdravje prejela 38.909,00 evrov. 
Skupna ocenjena vrednost 
investicije znaša 120.003,24 
evrov bruto z vključenim DDV. 
Sklep ministrstva o dodelitvi 

sredstev je bolnišnica prejela 
konec minulega tedna in je 
rezultat uspešne prijave 
bolnišnice Brežice na poziv 
ministrstva za sofinanciranje 
ureditve sanitarij. 
Dela v bolnišnici Brežice, ki so se 
začela julija letos, zaključena pa 
bodo predvidoma 30.08.2008, 
vključujejo obnovo treh sanitarij, 
kopalnice in umivalnice za bolnike 
ter enih sanitarij za osebje na 
internem oddelku ter dveh 
sanitarij za bolnike, kopalnice in 
umivalnice ter enih sanitarij za 
osebje na kirurškem oddelku. To 
pomeni, da bodo nameščene 
nove instalacije, prenovljen pa bo 
tudi zunanji videz sanitarij. Dela 
vključujejo pripravljalna, 
rušitvena, zidarska, tesarska, 
kleparska, mizarska, 
keramičarska, pleskarska in 
druga dela.   
Vodstvo bolnišnice Brežice upa, 
da ji bo v prihodnjih letih uspelo 
zagotoviti sredstva tudi za 
prenovo preostalih bolnišničnih 
sanitarij. Trenutno so v pripravi 
projekti za obnovo sanitarij na 
otroškem in ginekološko 
porodniškem oddelku. 
Ministrstvo za zdravje namreč 
ugotavlja, da se bolnišnice 
soočajo s težavami na področju 
bolnišnične infrastrukture, zlasti 
na področju urejenosti sanitarij. 
Zato je v okviru programa dela za 
leto 2008 uvrstilo tudi 
sofinanciranje ureditve 
bolnišničnih sanitarij, ki so 
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praviloma starejše od 40 let in 
niso bile adaptirane. Na poziv 
ministrstva zdravstvenim 
zavodom (katerih ustanoviteljica 
je Republika Slovenija) se je 
odzvalo 17 zdravstvenih zavodov, 
ki so predložili v pozivu 
zahtevano dokumentacijo. 
 

/Tajništvo/ 
 

Informacija o čakalnih dobah  
 

Uporabniki zdravstvenih storitev 
lahko od 1.julija naprej na spletni 
strani ministrstva za zdravje 
najdejo tabelo čakalnih dob v 
bolnišnicah za izbrane aktivnosti 
v okviru ambulantne in 
bolnišnične dejavnosti.  
Tabela prikazuje stanje čakalnih 
dobo konec meseca maja. 
Pripravljena je bila na podlagi 
podatkov, ki jih je ministrstvo 
prejelo neposredno od izvajalcev 
zdravstvenih storitev. Gre za prvi 
prikaz čakalnih dob s strani 
ministrstva za zdravje, ki bo v 
prihodnosti še dograjevan. 
Izvajalci zdravstvenih storitev in 
ministrstvo bosta postopno 
razvijala sistem za redno 
poročanje in objavo ažurnih 
podatkov. Ministrstvo je za 
morebitne pripombe uporabnikov 
zdravstvenih storitev, predvsem 
glede neujemanja objavljenih 
čakalnih dob z dejanskimi, odprlo 
tudi elektronski naslov: 
cakalnedobe.mz@gov.si.  

Iz tabele je za bolnišnico Brežice 
razvidno naslednje: 
* pri ambulantni dejavnosti 
in diagnostiki ni čakalne 
dobe v gastroenterologiji, 
kardiologiji, diabetologiji, 
nefrologiji, kolonoskopiji, 
rektoskopiji, gastroskopiji, 
endoskopiji,  kirurški specialistični 
ambulanti, žilni kirurgiji, 
proktološki ambulanti, op.kile, 
žolčnih kamnov, artroskopiji 
kolena, v ortopedski specialistični 
ambulanti, ginekološki 
specialistični ambulanti, pri TVT 
operacijah, v dispanzerju za 
žene, pediatrični specialistični 
ambulanti, neonatologiji, ORL 
ambulanti, RTG slikanju; 
čakalne dobe pa so: v 
internistični specialistični 
ambulanti 14 dni,  nevrologiji 40 
dni, holterju srca in 
cikloergometriji 124 dni, 
ehomamografiji 120 dni, UZ srca 
155 dni, ambulanti za bolezni 
dojk 180 dni, mamografiji 180 
dni, okulistiki 30 dni, UZ 
abdomna 120 dni in CT 120 dni; 
* v hospitalni dejavnosti ni 
čakalne dobe pri operacijah 
kile, žolča, ožilja, varic in rame;  
čakalna doba pa je za 
operacijo rame  in CT 30 dni. 
 
/Vir:zaZDRAVJE, časopis Ministrstva, št.6/ 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Delovno razmerje za določen 
čas so sklenili: 
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- Petra Bostele, ZT, pripravnica, 
- Milena Podlogar, ZT, 
pripravnica,  
- Martina Ulčnik, DMS, 
pripravnica,  
- Davorin Markovič, ZT, 
- Sandra Štojs, ZT. 
 
Delovno razmerje za nedoločen 
čas je sklenila: 
- Maja Oštir, DMS v op. enoti. 
 
Delovno razmerje je prenehalo: 
- Anici Bosina, bol.strežnica, 
upokojitev,  
- Nini Pinterič, ZT, pripravnica,  
- Igorju Orožnu, ZT, pripravnik,  
- Martini Hrušovar, ZT, 
pripravnica,  
- Maji Slovenc, ZT, pripravnica,  
- Sonji Arnšek, dr.med., 
sekunadrijat. 
 
Spremembe:  
- Helena Budič, dela 30 ur 
tedensko (starševsko varstvo). 
 
Usposabljanje na delovnem 
mestu: 
- Maja Strnad, bolniška strežnica. 
 

***** 
 

AKTUALNI DOGODKI 
 

- 12. avgust in 10. 
september:  seminar »Zakon o 
pacientovih pravicah«, 
- 4. in 5. september: seminar 
»Letni razgovor s sodelavcem«, 

- 23. september: Informativni 
dan Hospic, 
- 12. september: Srečanje 
zdravnikov v delovnem razmerju 
v zdravstvenih domovih in 
zdravnikov zasebnikov v Posavju 
s SB Brežice. 
- dobrodelna koncerta: 24. 
Septembra  in prvi ali drugi teden 
oktobra 
 

***** 
 

V mesecu juliju je za poklic 
diplomirana medicinska sestra 
opravila strokovni izpit Maja 
Oštir. 

 
Č E S T I T A M O ! 

 
Delovni jubileji 

 

V mesecu juliju je dosegla 
30 letni jubilej 

Silva Sajevec,  
Zdravstvena tehtnica. 

 
Č E S T I T A M O ! 

 

************************* 
 
Število delavcev na dan 
31.7.2008 je bilo 289, od tega 2 
zdravnika sekundarija, 16 
pripravnikov zdravstvene smeri in 
4 delavci na javnih delih. 
Število delavcev iz ur za mesec 
junij je znašalo 268,50, od tega 2 
sekundarija in 17,66 
pripravnikov. 


